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UWZGLĘDNIA ZMIANY 
WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM:

KODEKS CYWILNY:

15 lutego 2019 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 80)

1 marca 2019 r. – ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uprosz-
czeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. poz. 2244)

19 czerwca 2019 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 maja 2019 r. w spra-
wie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. poz. 1145)

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY:

1 marca 2019 r. – ustawa z 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. 
poz. 303 ze zm.)

20 września 2019 r. – ustawa z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 1146)

KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA:

4 maja 2019 r. – ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem 
stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich da-
nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da-
nych) (Dz.U. poz. 730)

15 sierpnia 2019 r.  –  ustawa z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomo-
ści oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1309)

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO:

4 marca 2019 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 60)

21 kwietnia 2019 r. – ustawa z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia 
lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, 
ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 756)

7 września 2019 r. – ustawa z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. poz. 1043)

20 września 2019 r. – ustawa z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 1146)

1 stycznia 2020 r.  –  ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów 
płatniczych (druk sejmowy nr 3475, oczekuje na podpis Prezydenta RP)

1 marca 2020 r.  –  ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz nie-
których innych ustaw (druk sejmowy nr 3236, oczekuje na podpis Prezydenta RP)

1 marca 2020 r., 1 grudnia 2020 r. – ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.)



UWZGLĘDNIA ZMIANY 
WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM:

1 grudnia 2020 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 55)

18 kwietnia 2026 r. – ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumen-
tów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634)

14 dni, 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy od dnia ogłoszenia – ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk 
sejmowy nr 3137, oczekuje na podpis Prezydenta RP)

PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO:

4 maja 2019 r. – ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem 
stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.U. poz. 730)

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH:

26 kwietnia 2019 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4 kwietnia 2019 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w spra-
wach cywilnych (Dz.U. poz. 785)

7 września 2019 r. – ustawa z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. poz. 1043)

1 marca 2020 r.  –  ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz nie-
których innych ustaw (druk sejmowy nr 3236, oczekuje na podpis Prezydenta RP)

1 grudnia 2020 r. – ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.)

14 dni od dnia ogłoszenia – ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 
oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3137, oczekuje na podpis Prezy-
denta RP)

18 miesięcy od dnia ogłoszenia – ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3379, oczekuje na 
podpis Prezydenta RP)

OKREŚLENIE STAWEK WYNAGRODZENIA BIEGŁYCH:

19 czerwca 2019 r.  – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 27 maja 2019 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowa-
nych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii 
w postępowaniu cywilnym (Dz.U. poz. 1028)
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Ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny1

(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145)

KSIĘGA PIERWSZA
CZĘŚĆ OGÓLNA

Tytuł I
Przepisy wstępne

Zakres regulacji

Art. 1. Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fi-
zycznymi i osobami prawnymi.

Art. 2. (uchylony)

Lex retro non agit

Art. 3. Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub 
celu.

Art. 4. (uchylony)

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy 2000/31/WE Par-
lamentu Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług 
społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrz-
nego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.Urz. WE L 178 z 17.07.2000 r., s. 1; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 25, s. 399).
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Nadu¿ycie prawa podmiotowego

Art. 5. Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze 
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia 
społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za 
wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Onus probandi

Art. 6. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wy-
wodzi skutki prawne.

Domniemanie dobrej wiary

Art. 7. Jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domnie-
mywa się istnienie dobrej wiary.

Tytuł II
Osoby

Dział I
Osoby fizyczne

Rozdział I
Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Zdolnośæ prawna

Art. 8. § 1. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną.
§ 2. (uchylony)

Domniemanie urodzenia dziecka ¿ywego

Art. 9. W razie urodzenia się dziecka domniemywa się, że przyszło ono na 
świat żywe.

Pe³noletnośæ

Art. 10. § 1. Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście.
§ 2. Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej 

w razie unieważnienia małżeństwa.

Art. 5–10
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Pe³na zdolnośæ do czynności prawnych

Art. 11. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyska-
nia pełnoletności.

Brak zdolności do czynności prawnych

Art. 12. Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły 
lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.

Ubezw³asnowolniony ca³kowicie

Art. 13. § 1. Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowol-
niona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego 
albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narko-
manii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.

§ 2. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że po-
zostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską.

Zdolnośæ do dzia³añ prawnych

Art. 14. § 1. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności 
do czynności prawnych, jest nieważna.

§ 2. Jednakże gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę na-
leżącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia 
codziennego, umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga 
za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych.

Ograniczona zdolnośæ do czynności prawnych

Art. 15. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy 
ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo.

Ubezw³asnowolniony czêściowo

Art. 16. § 1. Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z po-
wodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zabu-
rzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby 
nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do pro-
wadzenia jej spraw.

§ 2. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę.

Zgoda przedstawiciela ustawowego

Art. 17. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ważności 
czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności praw-
nych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda 
jej przedstawiciela ustawowego.

Art. 11–17
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Brak zgody przedstawiciela ustawowego

Art. 18. § 1. Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną 
w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawo-
wego, zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela.

§ 2. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może sama po-
twierdzić umowę po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 3. Strona, która zawarła umowę z osobą ograniczoną w zdolności do czyn-
ności prawnych, nie może powoływać się na brak zgody jej przedstawiciela usta-
wowego. Może jednak wyznaczyć temu przedstawicielowi odpowiedni termin do 
potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu.

Jednostronna czynnośæ prawna bez wymaganej zgody

Art. 19. Jeżeli osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych dokonała 
sama jednostronnej czynności prawnej, do której ustawa wymaga zgody przedsta-
wiciela ustawowego, czynność jest nieważna.

Umowy w drobnych bie¿¹cych sprawach

Art. 20. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgo-
dy przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie 
zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

Rozporz¹dzanie zarobkiem

Art. 21. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgo-
dy przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd opie-
kuńczy z ważnych powodów inaczej postanowi.

Przedmioty oddane do swobodnego u¿ytku

Art. 22. Jeżeli przedstawiciel ustawowy osoby ograniczonej w zdolności do 
czynności prawnych oddał jej okreś lone przedmioty majątkowe do swobodnego 
użytku, osoba ta uzyskuje pełną zdolność w zakresie czynności prawnych, które 
tych przedmiotów dotyczą. Wyjątek stanowią czynności prawne, do których doko-
nania nie wystarcza według ustawy zgoda przedstawiciela ustawowego.

Konsument

Art. 221. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębior-
cą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą 
lub zawodową.

Dobra osobiste cz³owieka

Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, 
swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, 

Art. 18–23
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